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Grupo Solvay se une ao compromisso da Apple para avançar no uso de
energia limpa
Como fornecedora para a gigante do mundo tech de produtos fabricados inteiramente
com energia renovável, a Solvay promove suas próprias ambições de sustentabilidade
por meio do Programa de Energia Limpa do Fornecedor da Apple.

Bruxelas, 28 de julho de 2020 – O Grupo Solvay, que no Brasil também atua com a
marca Rhodia, anuncia a renovação de sua participação no Programa de Energia Limpa
para Fornecedores da Apple, um componente essencial do compromisso da gigante do
mundo da tecnologia de alcançar a neutralidade de carbono para toda a sua cadeia de
suprimentos e produtos até 2030.
Os 71 fornecedores da Apple, incluindo a Solvay, têm compromisso global com a
produção de produtos Apple com 100% de energia limpa como parte desse esforço.
O envolvimento da Solvay remonta a outubro de 2015, quando a Apple iniciou seu
Programa de Energia Limpa para Fornecedores, solicitando a seus fornecedores que

tomassem todas as providências necessárias para alimentar sua produção com energia
renovável.
Desde então, o Grupo Solvay implementou uma variedade de soluções de energia
renovável para fornecer à Apple materiais feitos com 100% de energia verde e
flexibilidade suficiente para se adaptar à demanda futura.
"Fomos rápidos em aceitar a solicitação da Apple porque ela se integrava
perfeitamente aos nossos próprios objetivos em termos de energia renovável",
explicou Sébastien Pétillon, gerente de vendas da América do Norte da unidade de
polímeros especializados da Solvay. "Por fim, o acordo nos permitiu obter acesso a
mais energia renovável".
A Solvay decidiu se juntar ao China Clean Energy Fund da Apple, uma iniciativa que
reúne dez fornecedores iniciais da empresa norte-americana na China em um fundo de
várias centenas de milhões de dólares para investir em energias renováveis na China.
"Essa foi uma solução muito mais interessante para nós, oferecendo maiores
capacidades de investimento, a possibilidade de financiar vários projetos
simultaneamente e menos riscos financeiros", explicou Alain Michel, chefe de
transição climática e energética da Solvay.
Além disso, a Solvay está atualmente planejando a construção de um parque eólico
próximo ao local da Specialty Polymers em Changshu, perto de Xangai. "O acordo da
Apple acelerou nosso conhecimento do mercado de energias renováveis na China,
aumentando nossa experiência e know-how", explica Alain, "que é exatamente o efeito
que eles queriam obter com essa demanda aos fornecedores".
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos aspectos
da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une pessoas, ideias e
elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor compartilhado sustentável
para todos, principalmente por meio do programa Solvay One Planet, elaborado em torno de
três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover uma vida melhor. As soluções
inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, limpos e sustentáveis, que
podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de consumo, aviões, carros, baterias,
dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas de purificação de água e ar.
Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais empresas do mundo na maioria
de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões em 2019. A Solvay está listada na
Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, onde ações (SOLVY) são negociadas
através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia.
Saiba mais em www.solvay.com
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